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“Een Huis voor Onderweg ( beth )”

Op weg naar morgen en overmorgen
en onderweg soms even thuis

Grond onder mijn voeten
steun in mijn rug

dak boven mijn hoofd

gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd voor wie liefde is

gegrond
gesteund
gezegend

Op weg naar morgen en overmorgen
En onderweg soms even thuis.

Margreet Spoelstra.

De Windwijzer, een bijzonder huis.
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2018, een jaar om op terug te zien

De Windwijzer heeft als centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening van de Protestantse 
Gemeente te Vlaardingen een inspirerend 2018 achter de rug. Gedurende het voorbije jaar waren 
tal van mooie activiteiten te beleven, vonden veel ontmoetingen plaats en werd een aantal nieuwe 
programmaonderdelen aangeboden. 

Dankzij de diversiteit van al deze activiteiten komen er veel verschillende mensen in De Windwijzer. Bijvoorbeeld 
bij de inloop op de maandagochtend, waar mensen een bezoek kunnen brengen aan de weggeefwinkel of de 
boekenmarkt. Bezoekers ontmoeten elkaar bij een kop koffie of thee, vertellen elkaar verhalen of komen even op 
adem. Ze raken ook geïnspireerd door de woorden en overwegingen bij de weekopening. 

Het was tevens een jaar waarin we tientallen maaltijden organiseerden en inspirerende bijeenkomsten hielden, 
zoals bij de films. Ook vielen er schrijversavonden en de lezingen bij Zin op Zondag te noteren. Met het noemen 
van deze voorbeelden willen we geenszins alle andere activiteiten tekortdoen. In een grote verscheidenheid zijn 
de programma’s gepland en georganiseerd; bezinning en spiritualiteit, cultuur en creativiteit, maatschappelijke 
thema’s, exposities en markten. Het bezoekersaantal was uiteenlopend en afhankelijk van de activiteit. 

De realisering van alle genoemde activiteiten is natuurlijk alleen maar mogelijk door de trouwe en vaak 
intensieve inzet van een grote groep vrijwilligers en van de beroepskrachten. 

Om diverse redenen was het spijtig dat we afscheid moesten nemen van één van onze parttime 
beroepskrachten, Lydia Roosendaal, coördinator missionair werk. Het bleek niet mogelijk om de detachering 
voort te zetten. Het vooruitzicht van een vast dienstverband, na tweemaal een tijdelijke aanstelling, bleek 
een te groot toekomstig financieel risico voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Voor De Windwijzer 
een verlies. Een goede invulling van de missionaire activiteiten vraagt om deskundigheid en continuïteit. 

Zoals gezegd kan dit werk alleen maar verricht worden door de aanwezigheid van een groep van ruim 
honderd vrijwilligers. Een diverse groep die ook divers werk verricht. Samen maken we dit huis en geven we 
inhoud aan die drie kernwoorden “Ontmoeting, Bezinning en Dienstverlening”. Hartelijk dank daarvoor!

Theo Werner, Voorzitter bestuur De Windwijzer
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1.1  Huis van Ontmoeting

Culturele activiteiten

Het programma van 2018 zat vol variatie. Zo zijn er in samenwerking met 
de Spring Foundation, een stichting die gezinnen in armoede ondersteunt, 
in de voorjaars-, mei- en herfstvakantie films gedraaid waar kinderen gratis 
naartoe konden. In de voorjaarsvakantie keken ruim honderd kinderen en 
hun ouders/grootouders naar de film “Up”, in de meivakantie naar de film 
“Ratatouille” en in de herfstperiode naar “Toy Story 3”. Een groot succes. 

Ook muzikaal viel veel te genieten. Op 10 februari zagen 
we mannenkwartet Natural Blend optreden, samen met 
pianist Nanne van Hoytema. Koor The Balance verzorgde op 
9 maart een passieconcert. In het kader van de vredesweek 
had op 20 september een vertelconcert van “Alhambra 
revisited” plaats, voorafgegaan door een multiculturele 
maaltijd. Op 6 oktober gaf het Vocaal Ensemble Voxtet uit 
Amersfoort een concert met een Bach-programma en ten 
slotte trok muziekgroep JUN op 19 december een vol huis met hun kerstconcert. 

Bezoekers konden zich tijdens diverse ontmoetingen ook zelf creatief uiten. Op de jaarlijkse 
creatieve verwendag hadden deelnemers de kans zich in de workshops creatief schrijven, 
percussie, knutselen en zingen naar hartenlust uit te leven. 

Aansluitend op de jaarlijkse dodenherdenking vertelde Eric Borrias op 4 mei het verhaal van Jules 
Schelvis, die op 1 juni 1943 samen met zijn vrouw Rachel en haar familie vanuit Westerbork naar 
Sobibor werd gedeporteerd. Het stuk “Binnen de Poorten”, een mengvorm van spel en vertelling, 
vormde voor een eveneens volle zaal een aangrijpende voorstelling.
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Ons seizoen kende twee kunstlezingen. Onder 
de titel “Ridders te paerde, volc te voet” gaf Willy 
Atema op 24 mei uitleg over het leven in de vroege 
Middeleeuwen. Juan Heinsohn Huala vertelde over 
“Street Art”.

De Windwijzer bood ruimte aan zeven exposities:

• Geboortestaties van Jeltje Hoogenkamp
• Fototentoonstelling “Jonge vrouwen en hun rechten” in het kader van 

de Geuzenmaand
• Cartoons van Len Munnik
• Schilderkunst met gemengde techniek door Hans Bakker
• Schilderwerken van Juan Heinsohn Huala en Jorge Kata Núňez
• Portretten van Vlaardingen door Marleen Bos en Bojoura Stolz
• Schilderwerken van Ronald de Jong

Filmavonden
Elke laatste vrijdagavond van de maand heeft in De Windwijzer een 
filmvertoning plaats. In zowel januari als februari organiseerden we 
halverwege de maand ook nog een extra filmavond. Voor het eerst had 
in oktober een zogenaamde “Gastvrijdag” plaats, waarbij voorafgaande 
aan de film een maaltijd werd aangeboden. Vanwege het grote succes 
besloten we dit concept in november te herhalen. Het aanbod van de films was divers. Bij voorkeur kozen 
we voor films die iets te vertellen hebben. Het gemiddelde bezoekersaantal op de filmavonden ligt rond de 
vijftig mensen. 

Zin in een avondje 

film, voorafgegaan door 

een passende maaltijd? 
Aan het eind van de 

week even de zinnen 

verzetten? 

Op een onverwachtse 

manier bekenden en minder 

bekenden ontmoeten?

Gastvrijdag_kaartje.indd   1 18-09-18   09:48
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Schrijversavonden
In het afgelopen jaar organiseerde De Windwijzer drie 
schrijversavonden. In februari was het de beurt aan Fik Meijer, waarna 
in het kader van de Geuzenmaand in maart Naema Tahir te gast was. 
O.C. Hooymeijer vertelde in november over zijn boek “De kleine gids 
voor de niet-bestaande vogels van Europa”. Deze avonden wisten 
wisselende aantallen bezoekers te trekken. 

Odensehuis De Bovenkamer
Op elke donderdagochtend – in het najaar bovendien ook nog eens op de dinsdagochtend – 
waren er bijeenkomsten van De Bovenkamer, de huiskamer van Vlaardingen van en voor mensen 
met (beginnende) dementie, mantelzorgers en buurtbewoners. Tijdens die bijeenkomsten 
wordt met elkaar muziek gemaakt, de krant gelezen, filmpjes bekeken of de expositie bezocht. 
Er komen sprekers en men gaat naar buiten voor een wandelingetje. Maandelijks is er een 
mantelzorggesprek. 

Geestelijk verzorger Annemarie Roding-Schilt hield op 
donderdagavond 31 mei een inleiding over haar boekje ‘De 
dementie-vriendelijke kerk’. Coördinator Marjan van Dorp 
verzorgde op 30 november het nagesprek bij het toneelstuk ‘Ma’ 
(naar het boek van Hugo Borst over zijn dementerende moeder) 
in de Stadsgehoorzaal. 

Op 2 februari en 9 november hielden we de dialoog-
lunch, waarbij rond de gespreksthema’s ‘Dialoog in 
alle windstreken’ en ‘We maken samen de stad’ zo’n 
vijftien deelnemers met een verschillende culturele en 
religieuze achtergrond met elkaar in gesprek gingen 
over hun landen en plaatsen van herkomst en over het 

samenleven en samenwerken in de stad.
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1.2  Huis van Bezinning

Coördinator missionair werk Lydia Roosendaal was in 2018 verantwoordelijk voor de invulling van het thema 
‘Bezinning’ in De Windwijzer. Zij kreeg ondersteuning van een klankbordgroep. De programma’s kregen 
vorm met gebruikmaking van muziek, theater, rituelen en kunst. Behulpzaam daarbij was de opgestelde 
jaarkalender met thema’s die in den lande en plaatselijk spelen. Zo kon ook worden aangesloten bij (kerkelijke) 
feestdagen (zoals Pasen, 4/5 mei, Kerst) en de actualiteit in Vlaardingen (Geuzenmaand, Vredesweek).

Bezinningsactiviteiten in 2018:
• Opening van de week, het kaarsmoment. Kopieën van de uitgesproken tekst worden ter beschikking 

gesteld, nadien in een map gebundeld en in de stilteruimte gelegd. 
• Zin op Zondag: op iedere derde zondag van de maand een zinvol moment. “Zinzoekers” hebben gidsen 

nodig en daarom worden verschillende sprekers als gids uitgenodigd. Hun verhalen kunnen dienen als 
wegwijzers of vensters. 

• Kliederkerk; op zondagmiddag de verhalen anders beleefd.
• Meditatiekring: samen de stilte zoeken.
• Gesprekskringen:

 – Geduld met God – Tomas Halik 
 – Gespreksgroep Christendom (op)nieuw 
 – (beide groepen werden geleid door Jan de Geus en Lydia 

Roosendaal)  
 – “Opnieuw beginnen” n.a.v. een lezing door Frits de Lange. 

• Lezing “Heilige Onrust” door Frits de Lange. 

De bekende Rotterdamse columniste Carrie Jansen opende op 6 maart in De 
Windwijzer de Geuzenmaand. Voor een volle zaal sprak zij over het thema van de 
Geuzenmaand: ‘De rechten van jonge vrouwen’.

Op 14 april vond het Windwijzerdebat ‘Moderne communicatie en eenzaamheid’ 
plaats. Filosoof en publicist Hans Schnitzler verzorgde een inleiding over zijn 

digitale detox-proef met studenten en het boekje dat hij daarover schreef. 
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1.3 Huis van Dienstverlening.

Coördinator diaconaal werk Rob van Herwaarden is verantwoordelijk voor de invulling van het 
diaconale werk in De Windwijzer. Dineke Hoff-Smalbrugge fungeert voor hem als klankbord en 
biedt ondersteuning. Veel diaconaal werk wordt georganiseerd door het diaconaal bureau van 
de Protestantse Gemeente dat in De Windwijzer is gevestigd en dat wekelijks ook een diaconaal 
spreekuur verzorgt. De dienstverlening heeft niet alleen een praktisch karakter, er vallen ook 
activiteiten onder die een bezinning op maatschappelijke thema’s als armoede, duurzaamheid, 
mensenrechten, digitalisering en multiculturele samenleving op gang willen brengen.

Dienstverlenende activiteiten in 2018:
• Het diaconaal spreekuur op de maandagochtend wist wekelijks zo’n vier à vijf bezoekers 

te trekken. Zij ontvingen hulp in de vorm van een luisterend oor, een gift of lening, advies, 
het invullen van een formulier, het verzorgen van een aanvraag (voor b.v. Voedselbank of 
Noodfonds) of doorverwijzing naar (of afspraak met) een hulpverlenende instantie. Ook is in 
2018 als voorbeeld zo’n tien à 15 keer iemand van een tweedehands fiets voorzien.

• Twee keer per maand, op maandagochtend en donderdagmiddag, hield de stichting 
SchuldHulpMaatje haar spreekuur in De Windwijzer. ’s Maandags was daarbij altijd een 
vertegenwoordiger van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen aanwezig. 

• Op maandagochtend en op elke tweede zaterdagochtend van de maand was de 
weggeefwinkel open. In overleg met de betrokken vrijwilligers heeft een werkgroepje een 
plan gemaakt voor de verbouwing en herinrichting van de weggeefwinkel. 

• Tijdens de maandelijkse netwerkbijeenkomsten ‘Baanloos…en dan?’ werden weer 
een aantal interessante workshops gegeven. Deze gingen o.a. over budgettering en 
goedkoper leven, jezelf overtuigend presenteren en gebruikmaken van Linkedin. Een 
aantal professionele jobcoaches bood ook individuele coaching aan. Geholpen door de 
aantrekkende economie kwamen in 2018 weer meer mensen 
aan het werk, waardoor de belangstelling voor ‘Baanloos…
en dan?’ duidelijk afnam. Toch bezochten gemiddeld negen 
mensen de bijeenkomsten. 

• In maart en november boden we samen met stichting Elckerlyc 
de korte cursus ‘Een held met je geld’ aan, erop gericht 



10

‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

jongvolwassenen met geld te leren omgaan. Slechts een paar mensen namen aan de cursus deel, maar 
die waren er wel erg enthousiast over.

• Wilfried van der Laar verzorgde een driewekelijkse 
inloopmiddag voor computer-, tablet- en 
smartphonegebruikers. De over het algemeen oudere mensen 
die hier op afkwamen, kregen van hem advies en ondersteuning 
op maat. 

• Onze jaarlijkse verwendag vond plaats op zaterdag 24 maart. 
Die dag lieten zo’n honderd bezoekers zich gratis verwennen door o.a. masseurs, pedicures, kappers 
en meer. Op zaterdag 17 november hielden we een creatieve verwendag, waarop de deelnemers 
wederom gratis deel konden nemen aan een aantal leuke 
workshops zoals zingen, clownerie, percussie, creatief schrijven 
en het maken van collages.

• Zeven keer organiseerden we op zaterdagmiddag de 
bijeenkomst ‘Zingen in NL’, waarbij onder leiding van 
deskundige dirigenten en pianisten Nederlandse liedjes werden gezongen. Aan deze bijeenkomsten 
namen per keer zo’n tien mensen deel. Helaas was het aantal allochtone deelnemers gering. Dat 
vonden we jammer, omdat het toch vooral om hen te doen is.

• Op 2 november hield De Windwijzer in samenwerking met de bibliotheek van Vlaardingen een 
stamppottenquiz voor inburgeraars en hun taalmaatjes. De vragen gingen over verschillende aspecten 
van de Nederlandse ‘kaaskoppencultuur’. 

• Rond het thema ‘duurzaamheid’ waren er twee goed bezochte activiteiten. Kok Remco Hokke gaf op 31 
januari en 13 februari een praktische workshop ‘Goedkope en gezonde voeding’, waarbij hij met veel 
informatie en praktische tips demonstreerde hoe je met ingrediënten uit een voedselbank-krat een 
heerlijke maaltijd kunt bereiden.

• Op 15 mei verzorgde bioloog Willem Vermaat voor een groot publiek een boeiende lezing over 
duurzame voeding, waarin het onder meer ging over de vraag ‘wel of geen dieren eten?
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2. Overzicht bezoekersaantallen 2018

Aantal 
bijeenkomsten

gemiddeld totaal totalen

Kliederkerk    11 10 110

Schrijversavond 3 30 90

Bloemschikken 2 24 48

Cursus een held met 
je geld

3 2 6

Kinderfilm 3 50 150

Inspirerende 
ontmoeting

2 10 20

Baanloos 10 9 90

Warm Onthaal 20 40 800

Zin op Zondag 8 21 168

Zingen in NL 7 14 98

Kinderspeelmiddag 9 2 18

Computerinloop 14 2 28

Film 11 50 550

Maandagochtend-
ontmoeting 

45 35 1575  

Meditatiekring 16 3 48

Bovenkamer 50 6 300

Huis vol Verhalen 10 3 30

4129
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Leeskring Tomas 
Halik

3 20 60

Gesprekskring 
Christendom 
opnieuw

3 6 18

Gesprekskring 
Opnieuw Beginnen 

3 22 66

144

Thema-avond 
Woede en Vergeving   

9

Workshop gezond 
en goedkoop eten 

12

Dialooglunch 15

Openingsavond 
Geuzenmaand

130

Zonen aan tafel 5

Maria Passie-avond 100

Verwendag 95

Creatieve 
verwendag

30

The Passion 24

Windwijzerdebat 6

Film Historisch 
Vlaardingen

60

4 mei voorstelling 
Eric Borias

100

Windwijzerlezing 
Duurzame voeding

75

Kunstlezing 50
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Muziek/theater 
Alhambra Revisited

51

Vocaal Ensemble 
Voxtet

43

Opening Expositie 
Portretten van 
Vlaardingen

100

Stamppotten quiz 
met maaltijd

19

Opening diverse 
exposities 

2 x 60 120

Kerstconcert JUN 136

Kerstavond 20

         1200

Geschat totaal aantal bezoekers 2018 5473

Niet meegenomen zijn: 
Bezoekers weggeefwinkel, bezoekers diaconaal bureau, boekenmarkt, NOKKIE-beurs, 
rommelmarkt, Eritrese kerk en bijeenkomsten externe verhuur, o.a.
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3. Organisatie

3.1 Bestuurssamenstelling

Theo Werner  - voorzitter
Anneke van der Graaf  - secretaris
Wim Bijl  - penningmeester
Aad den Hoedt  - lid met aandacht voor Gebouw en Onderhoud
Jan de Geus  - lid met aandacht voor programmering en identiteit
Cock Wielaard  - lid met aandacht voor contact Protestantse Gemeente te  Vlaardingen.

adviseurs:
Rob van Herwaarden - coördinator diaconale activiteiten
Lydia Roosendaal - coördinator missionaire activiteiten (tot 1-10-2018)

3.2 Verslag vrijwilligerscoördinatoren 

Elke dinsdag- en woensdagochtend zijn de vrijwilligerscoördinatoren (Jacoline Wapenaar en Lida van 
Heteren) aanwezig in De Windwijzer. Op deze ochtenden worden afspraken ingepland, komen vrijwilligers 
langs voor overleg of een praatje en worden diverse zaken besproken en afgestemd. Regelmatig 
heeft overleg met een bestuursvertegenwoordiger plaats voor het doornemen van de dagelijkse 
dingen of om advies te vragen. Door de ziekte van de coördinator Maaltijd & Ontvangst hebben de 
vrijwilligerscoördinatoren tijdelijk de organisatie van de maaltijd- en ontvangstgroep overgenomen. Dit was 
een intensieve klus.

Met zeker twintig nieuwe vrijwilligers zijn intakegesprekken gevoerd. Vooral voor de maaltijd- en 
ontvangstgroep, maar ook voor andere groepen. Door contacten met diverse docenten konden ook geregeld 
stagiaires geplaatst worden. 
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In juni is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest met een middeleeuwse maaltijd en een lezing 
over lichaamstaal, door de heer A. Keizerwaard. In september beleefden de vrijwilligers een 
dagtocht naar Zierikzee, waarbij de organisatie in handen lag van Frans Assenberg. 
 
We onderhouden goede contacten met Klik, het servicepunt vrijwilligers. Er is deelgenomen aan 
diverse workshops (omdenken en hospitality) en aan de Klankbordgroep. Ook in 2018 heeft de 
aanvraag en de verspreiding van de vrijwilligerspassen weer plaatsgevonden. 

De lijst met adressen van onze vrijwilligers wordt constant geactualiseerd en indien nodig 
verstuurd naar diegenen die deze gegevens nodig hebben. 

3.3. Gebouw en inrichting

Buitenonderhoud
Dit jaar is een vervolg gemaakt met het herstel van houtrot aan de goten en de houten kozijnen 
van het gebouw. Hierdoor is nu alle houtrot hersteld. Aansluitend zijn alle goten en de houten 
kozijnen in de achterbouw geschilderd. 

Binnenonderhoud
In zelfwerkzaamheid zijn de systeemplafonds in de trappenhuizen van nieuwe platen en nieuwe 
armaturen voorzien. Ook is door veel zelfwerkzaamheid de toneel- en zaalverlichting verbeterd 
en zijn voorbereidingen getroffen om het filmdoek te vervangen en te vergroten door een nieuwe 
beamer te plaatsen. 

In het portaal bij de nooduitgang/damestoiletten zijn nieuwe voorraadkasten getimmerd voor 
o.a. schoonmaakmaterieel en levensmiddelen. In zelfwerkzaamheid is het afvoersysteem van de 
keukens verbeterd vanwege terugkerende verstoppingen. Er is opdracht gegeven voor het plaatsen 
van voorzetramen in de trappenhuizen. Vlak na de jaarwisseling zijn deze geplaatst.

De plannen voor het verbeteren van de weggeefwinkel zijn verder uitgewerkt en offertes zijn aange-
vraagd. Ook zijn samen met een professionele ontwerper de plannen rond het podium uitgewerkt. Onder-
deel daarvan is het maken van vaste kasten naast het podium, op de plekken waar nu gordijnen hangen. 
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3.4 Financiën 

In 2018 is De Windwijzer meer actief geweest om subsidies te verwerven. Daarbij verzorgde Nelleke Slaats 
deskundige begeleiding. 

Het Kansfonds kende een exploitatiesubsidie van € 24.000 toe, die voor  € 6.000 
betrekking heeft op 2018 en dus voor dat deel ook verwerkt is in deze jaarrekening. Van 
de gemeente kregen we ook subsidie voor diverse welzijnsactiviteiten, de Portretten 
van Vlaardingen en voor de Bovenkamer (met een totale waarde van € 22.000). Helaas 
liepen we de subsidie van het Klein Geluk-fonds mis. 

Voor de verbouwing van het gebouw zijn geen fondsen ontvangen, omdat deze investeringen 
(weggeefwinkel en de grote zaal) zijn doorgeschoven naar 2019. Wel werd geïnvesteerd in het 
buitenschilderwerk en een opknapbeurt van de buitenzijde van het achterhuis (in totaal € 20.982). Dit werd 
uit de exploitatie en uit het reserve groot onderhoud gefinancierd. 

Over 2018 is mede dankzij de subsidie van het Kansfonds een mooi financieel resultaat behaald van € 4.068, 
welk saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Aan de reserve groot onderhoud is € 2.000 
onttrokken en € 5.000 toegevoegd, waardoor de reserve nu € 13.000 groot is. Voor 2019 staan investeringen 
in de weggeefwinkel en de grote zaal gepland, waarvoor we deze reserve kunnen benutten.

Voor de continuering van de Bovenkamer is van de gemeente Vlaardingen wederom een subsidie 
ontvangen van € 15.000, die in 2018 ook volledig is besteed. Als proef is de Bovenkamer, die zich inmiddels 
Odensehuis mag noemen, in de laatste maanden van 2018 twee ochtenden per week open geweest. De 
subsidieaanvraag voor 2019 (die inmiddels voor het grootste deel is toegekend) is ook gebaseerd op twee 
ochtenden in plaats van één.
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3.5 PR en publiciteit

De publiciteit heeft binnen de grenzen van een vrijwilligersorganisatie een zekere mate van 
professionaliteit verkregen. Tweemaal per jaar verschijnt een programmaboekje, waarvan de 
kosten voor een belangrijk deel door advertenties worden gedekt. Diverse folders ondersteunen 
dit papieren materiaal.

Digitaal is er de actuele website, een maandelijkse nieuwsbrief die aan ongeveer 1100 
belangstellenden wordt verstuurd en onze Facebook-pagina. Vrijwilligerscontactblad “De Vaan”, 
dat tweemaandelijks verschijnt, informeert de vrijwilligers.

De plaatselijke kranten publiceren bijna wekelijks diverse artikelen rondom activiteiten van 
De Windwijzer. Soms in de vorm van een nieuwsbericht, maar ook diverse keren als uitgebreid 
achtergrondartikel. 

3.6 Stichting Vrienden van De Windwijzer

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren 
Leo van Houwelingen (voorzitter), Hans Strik 
(penningmeester), Teun Goedknegt (secretaris) en 
Dick Wieringa (algemeen bestuurslid), terwijl Theo 
Werner als vertegenwoordiger van De Windwijzer eveneens de vergaderingen bijwoont. De stichting 
bevordert de veelzijdige activiteiten van De Windwijzer en biedt deze financiële ondersteuning.

Financiële middelen worden verkregen dankzij de bijdragen van vaste donateurs. In 2018 
mochten wij van 46 donateurs een totaalbedrag van € 5.051 ontvangen. Het bestuur van de 
Vrienden is dankbaar en blij met deze blijken van ondersteuning van het werk van De Windwijzer. 
Overigens is het bestuur van mening dat het aantal donateurs nog aanzienlijk kan stijgen. 
Het maatschappelijk draagvlak van De Windwijzer en de vaak grote belangstelling voor de 
verschillende activiteiten van De Windwijzer wijzen daarop. Om die reden heeft het bestuur zich 
tot taak gesteld het aantal vaste donateurs aanzienlijk te verhogen. In het voorjaar van 2019 gaat 
met dat doel een wervingsactie van start.
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In 2018 heeft de Stichting Vrienden aan het bestuur van De Windwijzer een toezegging gedaan ter 
waarde van € 10.000 voor de gedeeltelijke financiering van een aantal investeringen (o.a. vernieuwing 
weggeefwinkel).

Beide besturen werken in goede harmonie samen om de ontvangen middelen op een verantwoorde wijze 
aan te wenden om zo het veelzijdige activiteitenprogramma van De Windwijzer te kunnen uitvoeren. Meer 
informatie over de Vrienden van De Windwijzer vindt u op de site: www.vriendenvandewindwijzer.nl 

3.7 Samenwerking

3.7.1 Binnen de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Hoewel De Windwijzer sinds drie jaar een meer zelfstandige positie inneemt binnen de PGV, is ook in 2018 
nadrukkelijk het contact en de samenwerking met de wijkgemeentes gezocht.

Het is ook een gezamenlijke afspraak binnen de PGV en een van de jaardoelen van De Windwijzer om 
een goed contact op te bouwen en te onderhouden met de vier wijkgemeentes binnen de PGV. Dit vindt 
onder meer plaats door deel te nemen aan de Algemene Kerkenraadsvergaderingen en het zogenaamde 
voorzittersoverleg. Ook is de voorzitter van De Windwijzer lid van de werkgroep “Toekomst van de PGV van 
2020-2030”.

Het bestuur van De Windwijzer nam het initiatief om jaarlijks minimaal één keer het gesprek met een 
wijkkerkenraad te organiseren. In het voorjaar van 2018 zijn deze gesprekken gevoerd, waarbij de vraag 
werd gesteld of zij een bijdrage kunnen leveren aan de programmering van De Windwijzer. De missionair 
werken heeft ook voor de diverse Vlaardingse wijkgemeentes werkzaamheden verricht. 
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Het contact met de wijkgemeentes van de PGV

         

De Windwijzer streeft het opbouwen en onderhouden van goed contact met de andere vier 
wijkgemeentes binnen de PGV na. Afgesproken is elk jaar minimaal een keer een gesprek tussen 
het bestuur en de wijkkerkenraad te organiseren. Ook in 2018 is hieraan uitvoering gegeven.

Het bestuur praatte met het moderamen van Ambacht-Oost & Grote Kerk en de wijkkerkenraad 
van Centrum-Oost op basis van de volgende vragen/thema’s:

• Terugkijken naar het vorige gesprek 
• Aandacht vragen voor bepaalde onderdelen van het programma van De Windwijzer 
• De inbreng van de wijkgemeente vragen bij het programma- aanbod dat door De 

Windwijzer wordt aangeboden 
• Wat kan De Windwijzer voor de wijkgemeente verder betekenen?
• Welke plaats wordt door de wijkgemeente aan De Windwijzer in het eigen beleidsplan 

gegeven?

Op basis van deze punten zijn drie mooie, open gesprekken gevoerd. 

De constatering was dat gemaakte afspraken zijn gerealiseerd. De wijken vonden het 
programma-aanbod van De Windwijzer breed en divers van opzet waardoor geen directe 
aanvulling vanuit de wijkgemeentes gewenst was.
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Genoemde onderwerpen waarbij we samen kunnen optrekken zijn: 
• het aanbieden van computerondersteuning bij ouderen of het bemiddelen bij het vinden van een 

oplossing bij digitale problemen 
• als PGV verschillende diaconale activiteiten breed en divers organiseren 
• het op elkaar afstemmen van wederzijdse activiteiten en elkaar op de hoogte houden van bezigheden
• aandacht geven aan kunst in de kerk, maar dan wel ‘begeleid/omringd’ met verhalen.
• elkaar informeren over bepaalde specifieke wijkavonden, zodat er over en weer bij elkaar gekeken kan 

worden.
• het organiseren van activiteiten door De Windwijzer in bijv. de Grote kerk
• samen met de andere kerken in Vlaardingen initiatief nemen om berichtgeving over onze activiteiten 

op een goede manier geregeld in de Groot Vlaardingen te krijgen
• contact met sociale wijkteams/gemeente en het elkaar aanreiken van ideeën, informatie en 

mogelijkheden.
Een volgende gespreksronde staat gepland voor het (late) voorjaar van 2019.

3.7.2. Overige samenwerkingscontacten
Vanuit de diaconale en dienstverlenende activiteiten worden met de volgende organisaties samengewerkt 
en worden contacten onderhouden:
• Met de Willibrordparochie rondom MOV-ZWO en de Voedselbank
• Gemeente Vlaardingen (Noodfonds en schuldhulpverlening en KLIK)
• Maatschappelijke kring Vlaardingen
• Cliëntenraad van Stroomopwaarts
• Spring Foundation
• Minters (cursus budgettering)
• Stichting Elckerlyc, (cursus budgettering)
• Vluchtelingenwerk
• Aanloophuis De Groene Luiken
• Dagactiviteiten Centrum Pameijer
• Voedselbank Vlaardingen
• Netwerk DAK; landelijk netwerk van aanloophuizen, diaconale en diaconaal/missionaire centra)
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Voor de missionaire en culturele activiteiten zijn er contacten met onder meer:
• Bibliotheek Vlaardingen
• Stichting Flagen
• Stichting Aanzet (Zomerschool)
• Stichting Geuzenmaand
• Kade 40
• Stadsgehoorzaal
• Vredesambassade PAX
• Stichting Nationale Gedenkdagen 
• Schrijfwerk en de Keuken van Vlaardingen van Marleen Bos 
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